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                                Avizat,
 Inspector școlar general,

_________________________

D E C I Z I A   NR.  8  din   29.08.2017
privind: numirea în funcția de director la Școala Postliceală Sanitară ”Carol Davila” Focșani

Asociația  ”Societatea Doamnelor  Vrâncene” cu sediul  în  Focșani,  str.  Cuza Vodă nr.  46
înregistrată_-  CIF 5151942 IBAN - prin reprezentantul său legal doamna Manea Maria Margareta; 

Văzând hotărârea Consiliului de Administrație al unității de învățământ nr. 7 din 29.08.2017
prin care doamna  Covercă Carmen a fost propusă să îndeplinească funcția de director al  Școlii
Postliceale Sanitare ”Carol Davila”,

Luand în considerare hotărârea Consiliului Director  al Asociației  ”Societatea Doamnelor
Vrâncene” privind numirea doamnei Covercă Carmen pe funcția de director al Școlii Postliceale
Sanitare ”Carol Davila”.
In conformitate cu prevederile art. 60 cu alin.(7),  art. 97 cu alin.(4)  și art.  2541 alin. (3) lit. ”a”  din 
Legea Educatiei Nationale nr. 1 / 2011, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu 
dispozitiile art. 83 alin. (4) din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din 
învățământul preuniversitar în anul școlar 2017-2018, aprobată prin OMEN nr.5739/14.11.2016, cu 
modificarile și completările ulterioare si ale Regulamentului de organizare si funcționare al 
Asociației ”Societatea Doamnelor Vrâncene”

D E C I D E:
Art.1. Începând cu data de 01.09.2017, doamna Covercă Carmen, cadru didactic angajat pe

postul  didactic/catedra  de  management de  la  Școala  Postliceală  Sanitară ”Carol  Davila”, se
numeste director al Școlii Postliceale Sanitare ”Carol Davila”,  până la organizarea concursului,
dar nu mai tarziu de 31 august 2018.

Art.2.(*)  Pe perioada cât doamna Covercă Carmen îndeplinește  funcţia  de director,  i se
rezervă postul didactic de profesor pe catedra de management de la  Școala Postliceală Sanitară
”Carol Davila”,  pe care este angajat cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată.

Art.3.(*) Obligatia de catedra se va efectua conform dispozitiilor legale în vigoare.
Art.4 Conducerea  Asociației  ”Societatea Doamnelor Vrâncene” și  unitatea de învătământ

Școala Postliceală Sanitară ”Carol Davila” vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

ASOCIAȚIA ”SOCIETATEA DOAMNELOR VRÂNCENE”
Președinte,

Manea Maria 
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